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Ágrip 

Öll börn eiga rétt á að ganga í almennan grunnskóla, fötluð jafnt sem ófötluð. 

Til þess að það sé mögulegt þurfa að starfa við skólana sérmenntað fagfólk, sér í lagi 

þroskaþjálfar, þar sem á seinni árum hefur borið á því að æ fleiri börn eiga við 

hegðunarörðuleika að stríða. PMT – Oregon aðferðin er góð leið fyrir þroskaþjálfa að 

nota í grunnskólum á börn með hegðunarfrávik. Þroskaþjálfinn notar þau verkfæri 

sem PMT byggir á og er í samstarfi við foreldra. Það er lykilatriði að það sé góð 

samvinna á milli heimila og skóla til þess að sem bestur árangur náist varðandi 

barnið. Lengi býr að fyrstu gerð, þess vegna er nauðsynlegt að byrja nógu snemma að 

nota PMT aðferðina, það er að segja um leið og uppgötvast að barn er með hegðunar-

örðuleika. Er það forsenda þess að lagður er grunnur að heilladrjúgri framtíð barnsins.  
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hefur verið mér lærdómsrík í alla staði. Á ég því ekki síst að þakka Margréti leið-

sagnakennara mínum. Hún hefur verið stoð mín og stytta við gerð ritgerðarinnar. Ég 

vil hér með þakka henni fyrir alla hjálpina, þolinmæðina og uppörvunina og allan 

þann tíma sem hún veitti mér á meðan á vinnu minni stóð.  

 Einnig vil ég þakka Eddu Vikar Guðmundsdóttur sálfræðingi fyrir að gefa 

mér tækifæri á að sækja PMT-FORELDRARFÆRNI námskeið á meðan ég vann að 

ritgerðinni en þar öðlaðist ég dýpri þekkingu á viðfangsefninu.  

 Öllum öðrum sem á einhvern hátt veittu mér stuðning og upplýsingar við gerð 

ritgerðarinnar færi ég mínar bestu þakkir.  
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1 Inngangur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að sýna fram á hvernig þroskaþjálfi getur 

nýtt sér PMT-Oregon aðferðina á börnum með hegðunarfrávik á fyrsta stigi grunn-

skóla sem er 1. – 4. bekkur, en á seinni árum hefur það fæst í vöxt að þroskaþjálfar 

vinna í grunnskólum. Þar hafa þeir í auknum mæli unnið með börnum sem eiga við 

ýmis hegðunarvandamál að stríða, en það hefur sýnt sig að æ fleiri börn þurfa á 

sérúrræðum þar að halda (Hlíf Anna Dagfinnsdóttir 2007).  

Samkvæmt starfslýsingu þroskaþjálfa í grunnskólum segir að þeir sjái um upp-

lýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemenda, þeir veita foreldrum 

nemenda sinna ráðgjöf og skipuleggja þjálfunaraðstæður sem og útbúa þjálfunar – og 

námsgögn. Einnig fylgja þeir eftir þeim markmiðum sem sett eru í upphafi meðferðar 

(Guðrún L. Númadóttir, Ingunn Gísladóttir og Salóme Þórisdóttir 2003). Í ritgerðinni 

verður fjallað um á hvern hátt þroskaþjálfi getur nýtt sér PMT aðferðina með því að 

nota þau verkfæri sem eru innan hennar, þau helstu eru: fyrirmæli, hvatning, mörk, 

lausnaleit, eftirlit, tengsl við skóla og stjórn tilfinninga. Hér er lögð áhersla á fyrstu 

þrjú verkfærin vegna þess að þau eru fyrstu verkfærin sem uppalendum er kennt til 

þess að nota með barninu (Margét Sigmarsdóttir 2002:21). Sagt verður frá þessum 

þremur verkfærum þar sem þroskaþjálfi nýtir þau í starfi sínu í samvinnu við kennara 

og foreldra. 

„Parent Management Training” eða PMT - Oregon aðferðin er þróuð af Dr. 

Gerald Patterson, Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólki þeirra í Bandaríkjunum. 

Aðferðin er úrræði sem er ætlað foreldrum barna með hegðunarerfiðleika og á sér 

langa sögu sem byggir á áralöngum rannsóknum (Margrét Sigmarsdóttir 2005:6-7). 

Sagt verður frá upphafi PMT – Oregon aðferðarinnar og kenningarfræðilegur 

bakgrunni PMT lýst.  

 Þó megináhersla sé lögð á það að foreldrar barna með hegðunarvanda nýti sér 

þessa aðferð er ekkert sem hindrar að fagfólk, sér í lagi þroskaþjálfar geti nýtt sér 

PMT-Oregon aðferðina í vinnu sinni með börnum sem eiga við hegðunarerfiðleika að 

stríða.  
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PMT aðferðin nýtist á öllum stigum grunnskólans en hér er lögð áhersla á börn í 

1. – 4. bekk grunnskóla. Ástæðan fyrir því að þessi aldursflokkur er valinn er sú að 

samkvæmt rannsókn sem gerð var á Oregon Social Learning Center rannsóknar-

stofnunni í Bandaríkjunum, hefur komið í ljós að því fyrr sem PMT aðferðinni er 

beitt eru minni líkur á því að barn leiðist út í óæskilega hegðun síðar á lífsleiðinni 

sem og komið í veg fyrir neikvæða hegðun þess á barnsaldri (Forgatch og Martinez 

1999:927). Þar sem lögð er áhersla á að hefja meðferð sem fyrst verður fjallað um 

snemmtæka íhlutun og hvað hlutverk foreldra er mikilvægt í því ferli. 
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2 Parent Management Training - Oregon aðferðin 

Í kaflanum verður fjallað um PMT(O) eða „Parent Management Training” 

Oregonaðferð sem er úrræði ætlað foreldrum barna með hegðunarerfiðleika. Aðferðin 

er þróuð af Dr. Gerald Patterson sem er upphafsmaður PMT, Dr. Marion Forgatch og 

samstarfsfólki þeirra á Oregon Social Learning Center (OSLC) rannsóknarstofnuninni 

í Eugene, Oregon í Bandaríkjunum. Aðferðin á sér langa sögu og byggir á áratuga 

rannsóknum á sterkum grunni kenninga. Sýnt hefur verið fram á að PMT getur 

minnkað líkurnar á eða jafnvel stöðvað þróun hegðunarerfiðleika barna (Margét 

Sigmarsdóttir 2005:6-7).  

Í kaflanum verður sagt frá upphafi PMT í Bandaríkjunum og á Íslandi. 

Kenningarfræðilegum bakgrunni PMT er lýst sem og hegðunarfrávikum barna.  

2.1 Upphaf PMT 

Upphafsmaður PMT er Dr. Gerald Patterson (Eddy 2006). Hann stofnaði Oregon 

Social Learning Center (OSLC) rannsóknarstofnunina í Eugene, Oregon í 

Bandaríkjunum í lok 1950 og hóf rannsóknir sínar á PMT í ársbyrjun 1960 ásamt 

samstarfsfólki sínu í OSLC. Í byrjun reyndu rannsakendurnir að breyta hegðunar-

vanda barna, einkum barna með árásahneigð. Í framhaldi af því komust Patterson og 

samstarfsfólk hans að því að hægt var að þjálfa foreldrana sjálfa í að minnka 

hegðunarfrávik barna sinna með réttri tækni (Patterson og Eddy. 2002:3). Fyrstu 

niðurstöður úr rannsóknum Dr. Pattersons birtust í kringum 1960 á árangri PMT 

meðferðarinnar. Frá árinu 1960 hefur þróun PMT meðferðarúrræðisins staðið yfir í 

OSLC.  

2.2 Upphaf PMT á Íslandi 

Árið 2000 hófst samstarf Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar, félagsþjónustunnar þar 

og Heilsugæslu Hafnarfjarðar um forvarnarkerfið PMT-FORELDRARFÆRNI. 

Meginmarkmið þess er að fyrirbyggja alvarlega hegðunarerfiðleika hjá börnum 

(Margrét Sigmundsdóttir 2002a:16). Þessi vinna er unnin í samráði við aðal höfunda 
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aðferðarinnar, Dr. Gerald Pattersons, Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólk þeirra í 

Oregon í Bandaríkjunum (PMT - FORELDRARFÆRNI 2006). Í Hafnarfirði er 

áhersla lögð á meðferð og fræðslu fyrir foreldra barna á aldursbilinu 4/5 ára til 9/10 

ára. Meðferð er veitt þeim foreldrum sem eiga í miklum erfiðleikum með að stýra 

hegðun barna sinna. Einnig er lögð áhersla á að kenna sem flestum fagaðilum að nota 

aðferðir PMT með einhverjum hætti (Margrét Sigmarsdóttir 2002b:22-23).  

2.3 Kenningafræðilegur bakgrunnur PMT meðferðar 

Þróun meðferðaúrræðisins hefur staðið yfir frá árinu 1960 í OSLC. 

Meðferðaúrræðið byggir á vel rannsakaðri kenningu Dr. Gerald Pattersons „Social 

Interaction Learning Theory” (félagsmótunar – og félagsnámskenningu) um þróun 

andfélagslegrar hegðunar (Margrét Sigmarsdóttir 2002 b:20). Kauffman (2005) telur 

að börn læri árásagjarna hegðun með því að fylgjast með hegðun hjá öðru fólki, 

fyrirmyndir barnanna geta verið fjölskyldumeðlimir, vinir eða bekkjarfélagar. Þau 

reyna þessa neikvæða hegðun á öðrum þegar þeim gefst tækifæri, sem leiðir til þess 

að þau þróa með sér óæskilega hegðun (Kauffman 2005:292). Þeir þættir sem hafa 

óbein áhrif á aðlögun barnsins geta verið skilnaðir foreldra og/eða fjárhagsáhyggjur 

þeirra, einnig getur skapgerð barnsins haft áhrif (Kauffman 2005:295-296). Þessir 

þættir, meðal annars, geta valdið því að foreldrarnir bregðist á neikvæðan hátt við 

krefjandi barni. Í styðjandi uppeldisaðferð, eins og PMT eru skoðaðar betur þær leiðir 

sem auka samstarfsvilja barna með jákvæðum hætti sem stuðlar að vellíðan allrar 

fjölskyldunnar (Margrét Sigmarsdóttir 2002b:20). 

2.4 Hegðunarfrávik barna 

Margrét Sigmarsdóttir sálfræðingur (2002) segir í grein sinni PMT meðferð fyrir 

foreldra barna með hegðunarerfiðleika sem birtist í tímaritinu Glæðum að „óhlýðni 

barna sé vandi foreldranna og að það sé hlutverk stofnana að koma að fræðslu og 

uppeldi barnanna” (Margét Sigmarsdóttir 2002b:19).  

Alþjóðlegt greiningarkerfi geðlæknisfræðinnar skilgreinir hegðunarröskun í 

greiningarkerfum sínum sem DSM-IV og ICD-10. Þar er greint á milli tveggja 
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hegðunarraskana sem eru mildar hegðunarraskanir og alvarlegar hegðunarraskanir 

(Margrét Sigmarsdóttir 2002b:19). 

Samkvæmt Patterson og samstarfsfélögum hans í OSLC er talið að hegðunar- 

erfiðleikar þróist í fjórum þrepum. Fyrsta stigið kemur í ljós þegar barnið er á 

leikskólaaldri (Margrét Sigmarsdóttir 2002b:19). Á þessum tíma getur barnið farið að 

sýna andfélagslega hegðun, óhlýðni og lágt sjálfsálit. Það sem ýtir undir þessa hegðun 

geta verið aðstæður sem eru á heimilum barnanna eins og stöðugur ágreiningu á milli 

fjölskyldumeðlima, lítill agi og ofbeldi gagnvart barninu sjálfu. Annað stigið birtist 

þegar barnið er komið á skólaaldur og verða þá hegðunarerfiðleikarnir meiri. Barnið 

byrjar að sýna slakan námsárangur og er þungt í skapi. Umhverfið hefur nú meiri 

áhrif á barnið sem og skólafélagar þess. Þriðja stigið birtist á unglingsárunum, leitar 

þá unglingurinn í félagsskap þeirra sem eiga við hliðstæð vandamál að etja. Þetta þrep 

leiðir oft að fjórða stiginu sem er lokaþrepið í ferlinu. Á því þrepi hefur 

einstaklingurinn náð að þróa með sér andfélagslega hegðun sem leiðir til þess að hann 

á erfitt með að haldast lengi í vinnu og erfiðleikar í sambúð geta komið upp 

(Kauffman 2005:296).  

Rannsóknir hafa sýnt að áríðandi er að bregðast við sem fyrst þegar barnið 

byrjar að sýna hegðunarerfiðleika, (Kauffman 2005:299) til þess að hindra að alvarleg 

samfélagsleg áhrif af vandanum komi upp á seinni stigum, því tengsl eru á milli 

hegðunarerfiðleika barna á leikskóla- og grunnskólaaldri og andfélagslegrar hegðunar 

seinna á lífsleiðinni (Margrét Sigmarsdóttir 2002b:19).  

Athugun sem var gerð heima hjá börnum sýndi að nokkuð oft voru foreldrarnir 

óaðvitandi að hvetja börnin sín til óæskilegrar hegðunar (Patterson 1977:39). Þetta 

getur skapað vítahring milli foreldra og barna sem er nauðsynlegt að rjúfa. Þvingandi 

samskipta – og uppeldisaðferðir í fjölskyldum geta lýst sér þannig að einstaklingurinn 

nær fram vilja sínum gagnvart öðrum úr fjölskyldunni með því að sýna óæskilega 

hegðun eða hegðun sem veldur óþægindum (Margrét Sigmarsdóttir 2005:9). 

Patterson tekur dæmi um óæskilega hegðun þar sem móðirin styrkir óaðvitandi 

neikvæða hegðun dóttur sinnar í bók sinni Living with children. Þar er lýst systkinum 

að leik. Systirin vill leikfang sem bróðir hennar er með. Hún byrjar að væla „láttu mig 

fá leikfangið.” Bróðir hennar lætur það ekki af hendi sem verður til þess að hún vælir 
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enn meira. Þá kemur móðir þeirra til sögunnar sem orðin er pirruð vegna látanna og 

segir drengnum að afhenda systur sinni leikfangið. Með þessu er móðirin að skapa 

vítahring því nú veit dóttir hennar að með því að væla þá eru miklar líkur til þess að 

hún nái fram vilja sínum (Patterson 1976:40). 

2.5 Niðurstöður 

PMT – Oregon aðferðin er ein þeirra leiða sem reynst hefur vel í að minnka eða 

jafnvel stöðva hegðunarerfiðleika hjá börnum. Aðferðin er byggð á áratuga 

rannsóknum Dr. Gerald Pattersons og samstarfsmanna hans. PMT rannsóknarferlið 

hófst í byrjun árs 1960 í Bandaríkjunum og hefur verið í stöðugri þróun síðan.  

Meginmarkmið PMT er að fyrirbyggja alvarlega hegðunarerfiðleika hjá börnum 

og áríðandi er að um leið og barnið byrjar að sýna andfélagslega hegðun að brugðist 

sé skjótt við (Patterson og Eddy 2002:3). Patterson telur að hegðunarerfiðleikar þróist 

í fjórum þrepum sem koma í ljós strax á leikskólaaldri. Ef ekkert er að gert geta 

hegðunarerfiðleikarnir haldið áfarm fram á unglingsár, sem leiðir til þess að 

unglingurinn á í erfiðleikum í vinnu sem og í einkalífinu (Kauffman 205:295-296). 
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3 PMT – Oregon aðferðin 

PMT - Oregon aðferðin skiptist í eftirtalin verkfæri, þau helstu eru: fyrirmæli, 

hvatning, mörk, lausnaleit, eftirlit, tengsl við skóla og stjórn tilfinninga  (PMT 

FORELDRAFÆRNI 2006). Þessi verkfæri eru notuð til þess að rjúfa þann vítahring 

sem getur skapast á heimilum barna með hegðunarvanda. Unnið er með ákveðna 

grunnþætti til að stuðla að jákvæðri hegðun barnsins (Margrét Sigmarsdóttir 

2002:21). Hér á eftir verður eingöngu fjallað um verkfærin fyrirmæli, hvatning og 

mörk vegna þess að þau eru fyrstu verkfærin sem uppalendum er kennt til þess að 

nota með barninu. Tekin verða nokkur dæmi sem þroskaþjálfi getur nýtt sér í starfi 

með börnum við hvert verkfæri.  

3.1 Fyrirmæli 

Þegar gefa á barni skýr fyrirmæli þá er nauðsynlegt að segja því nákvæmlega 

hvað það á að gera. Skýr fyrirmæli geta til dæmis verið „Hafðu glasið á miðju 

borðinu.” Þar ertu að segja barninu nákvæmlega það sem þú vilt að það geri. Dæmi 

um óskýr fyrirmæli getur verið „Farðu varlega með glasið.” Þar getur barnið kannski 

ekki skilið orðið varlega og veit því ekki hvað er átt við með því. Þegar verið er að 

nota skýr fyrirmæli er nauðsynlegt að vera meðvitaður um það að vera kurteis og tala 

rólega við barnið (Patterson 1976:73). Ekki er heldur gott að gefa barninu fyrirmæli 

með því að hrópa á það úr mikilli fjarlægð, betra er að fara til þess (Patterson og 

Forgatch 1987:45). Einnig er nauðsynlegt að gefa ein fyrirmæli í einu þar sem ef 

fleiri fyrirmæli eru gefin, getur barnið gleymt og ruglað fyrirmælunum saman og 

getur þá barnið orðið önugt og óöruggt (Patterson og Forgatch 1987:43). Hafa skal í 

huga að þegar barn er í þeim aðstæðum, svo sem að horfa á barnatímann í 

sjónvarpinu þá er nokkuð ljóst að þau skilaboð sem barninu eru gefin ná ekki til þess 

þar sem það er upptekið við uppáhalds afþreyingu sína. Betra er að bíða þar til barna-

tíminn er búinn og er þá barnið frekar tilbúið til að taka við fyrirmælunum og fara 

eftir þeim. Með því að bíða, er foreldrið að koma í veg fyrir óþarfa spennu á milli 

þeirra sem gæti endað í rökræðum (Patterson 1976:42). 
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Dæmi um skýr fyrirmæli í skólastofu þar sem þroskaþjálfi er að þjálfa barn gæti 

verið ef þroskaþjálfinn væri að biðja barnið um að taka stærðfræðibók upp úr 

töskunni. Þroskaþjálfinn snertir öxl barnsins, horfir í augu þess og segir: „Þorsteinn 

taktu stærðfræðibókina þína upp úr töskunni þinni.” Með þessu gefur þroskaþjálfinn 

barninu skýr fyrirmæli sem leiðir til þess að barnið á mun auðveldara með að 

framkvæma það sem beðið er um þar sem það er að fá einstaklingsmiðuð skilaboð. 

3.2 Hvatning 

Þegar kenna á barni ákveðna hegðun er gott að hvatning fylgi í kjölfar þeirrar 

hegðunar sem óskað er eftir. Með því að gefa barninu strax hvatningu eftir æskilega 

hegðun gerir það sér grein fyrir orsök og afleiðingu hegðunar sinnar (Patterson 

1976:15). Jákvæð hvatning er nauðsynleg, ekki eingöngu til að kenna barni nýja 

hegðun heldur einnig að viðhalda þeirri sem fyrir er (Patterson 1976:9). Hægt er að 

nota félagslega hvatningu eins og hrós (Margrét Sigmarsdóttir 2005:14). Dæmi um 

það er athygli, samvera og áhugi frá foreldrum (Patterson 1976:7). Einnig er hægt að 

nota ófélagslega hvatningu eins og peninga og nammi. Gott er að nota bæði 

félagslega og ófélagslega hvatningu þegar kenna á barni nýja hegðun (Patterson 

1976:27).  

Hægt er að setja upp umbunarkerfi eða táknkerfi fyrir barn sem er að læra 

ákveðna hegðun (Margrét Sigmarsdóttir 2005:15). Þegar sett er upp umbunarkerfi er 

nauðsynlegt að útskýra kerfið rólega fyrir barninu (Patteson 1976:71).  

Dæmi um umbunarkerfi sem þroskaþjálfi hefur útbúið fyrir barn í grunnskóla 

sem á erfitt með að fylgjast með í sögustund. Þroskaþjálfinn og barnið byrja á því að 

búa til lista yfir þau atriði sem þarf að gera til þess að það sýni þá hegðun sem ætlast 

er til af því. Á listanum stendur: setjast niður hjá krökkunum, sitja kyrr, horfa á 

kennarann, hlusta á kennarann og hafa hljótt. Í upphafi byrjar þroskaþjálfinn að fara í 

gegnum öll þessi þrep með barninu og veitir því aðstoð. Eftir hvert þrep sem barnið 

lýkur fær það eina stjörnu og ef barnið fær stjörnu fyrir hvert þrep nær það 5 stjörnum 

á dag. Barnið þarf aðeins að ná 3 stjörnum á dag til að fá umbun. Gott er að vera búin 

að velja ákveðna umbun fyrirfram og einnig leyfa barninu að ákveða hvaða umbun 

það vill. Dæmi um dagsumbun getur verið: að fara í tölvuleik í tíu mínútur, spila á 
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spil í tíu mínútur eða róla í tíu mínútur. Hegðun barnsins þarf ekki að vera fullkomin 

til þess að umbun sé veitt. Barn sem á möguleika á því að fá til dæmis 5 stig yfir 

daginn þarf ekki jafnvel að skila nema 3 stigum til þess að fá umbunina (Margrét 

Sigmarsdóttir 2005:18). 

Táknkerfi er ekki ósvipað og umbunarkerfi en það er góð aðferð til að taka á 

einfaldari hegðun og atferli sem sýnir sig oft yfir daginn og einnig hegðun sem á sér 

ekki oft stað. Í stað umbunarkerfis fær barnið tákn sem getur verið, stimpill, teygja 

eða kort sem það safnar og eftir ákveðin mörg tákn fær barnið umbun. Ákveða þarf 

fyrirfram hver umbunin er fyrir ákveðin fjölda tákna (Margrét Sigmarsdóttir 

2005:20). 

3.3 Að setja mörk 

Setja þarf börnum mörk ef þau fara ekki eftir endurteknum fyrirmælum (Margrét 

Sigmarsdóttir 2005:22). Þegar draga þarf úr óæskilegri hegðun barna er nauðsynlegt 

að hafa neikvæðar afleiðingar á eftir þeirri hegðun sem draga á úr. Einnig er 

nauðsynlegt að refsa í hvert skipti með engum undantekningum því annars næst ekki 

sá árangur sem sóst er eftir (Patterson 1976:54). Að setja börnum mörk er ákveðið 

verkfæri sem eykur sjálfstjórn þeirra og dregur úr óæskilegri hegðun til lengri tíma 

(Margrét Sigmarsdóttir 2005:29). Hægt er að nota einveru og/eða forréttindamissir 

þegar setja á mörk.  

Einvera er einföld afleiðing óæskilegrar hegðunar en hún er helst notuð á börn 

frá þriggja til ellefu ára aldri (Patterson 1976:54). Fyrirfram er ákveðið hvaða 

óæskilega hegðun barnsins leiðir að einveru, (Pattersons 1976:50) útskýra skal 

einveruna fyrir barninu og leiða það í gegnum einveruferlið til dæmis á hvaða stað 

einveran er (Pattersons 1976:72). Einveru skal nota í stuttan tíma eða frá fimm upp í 

tíu mínútur (Margrét Sigmarsdóttir 2005:25). Á einverustað eru engin leikföng en ef 

barnið gengur illa um þarf það að ganga frá eftir sig. Eftir að einverunni er lokið þá er 

málið búið og ekki rætt frekar (Patterson 1976:55).  

Dæmi um notkun einveru í skólastofu: Barn í umsjón þroskaþjálfa hlýðir ekki 

skýrum fyrirmælum hans í kennslustund. Búið er að biðja barnið um að tala 

kurteislega og það hefur fengið eftirfarandi aðvörun „talaðu kurteislega eða farðu í 
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einveru.” Þroskaþjálfinn segir barninu hver óæskileg hegðun þess er og vísar í 

einveru í fimm mínútur. Ef barnið hlýðir ekki og fer ekki í einveruna þá lengir 

þroskaþjálfinn tímann um eina mínútu en aldrei lengur en að tíu mínútum. Ef barn fer 

ekki í einveruna þrátt fyrir bættan mínútufjölda þá fjarlægir þroskaþjálfinn forréttindi 

með því að segja „þetta þýða tíu mínútur í einveru eða þú færð ekki að spila fótbolta í 

frímínútunum.” Forréttindamissir þýðir að ef barnið neitar að fara í einveru þá missir 

það af einhverju sem því þykir áhugavert. Ekki þarf að nota forréttindamissinn í 

langan tíma, mesta lagi klukkustund (Margét Sigmarsdóttir 2005:27). 

Ef barnið velur að fara í einveru þá fer það á einverustaðinn í 10 mínútur. Ef 

barnið velur að fara ekki í einveru þá fær það ekki að spila fótbolta í frímínútunum. 

3.4 Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið sagt frá þeim verkfærum sem notuð eru í PMT. 

Verkfærin fyrirmæli, hvatning og að setja mörk vinna saman að því að ná sem bestum 

árangri í því að breyta hegðun barns til hins betra. Í hvatningu er notað umbunarkerfi 

og táknkerfi. Þegar draga þarf úr óæskilegri hegðun hjá barni þarf að setja því mörk. 

Mismunandi aðferðum er hægt að beita til að setja börnunum mörk, eins og einveru 

og forréttindamissi. Allar þessar aðferðir stefna að sama markmiði sem er að draga úr 

óæskilegri hegðun og þarf hver fjölskylda, þroskaþjálfi og hver sá sem vinnur með 

barninu að finna sína leið í PMT aðferðinni sem hentar hverju sinni fyrir viðkomandi 

barni.  
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4 Þroskaþjálfinn og PMT 

Í kaflanum verður fjallað um þroskaþjálfa innan hins almenna grunnskóla. 

Skoðuð verða lög um grunnskóla og farið í starfshlutverk þroskaþjálfa í ljósi þess að 

hann geti notað PMT í störfum sínum. Farið verður í framtíðarsýn grunnskóla og rýnt 

í nýlega rannsókn sem gerð var um hegðunarvanda barna í almennum grunnskólum í 

Reykjavík á skólaárinu 2005-2006.  

Rannsókn á árangri PMT meðferðar sýnir að bestur árangur náist ef aðferðinni 

er beitt snemma á lífsferli barnsins (Forgatch og Martinez 1999:927) og verður fjallað 

um hvað felst í snemmtækri íhlutun. Einnig verður tekið dæmi um hvernig 

þroskaþjálfi getur nýtt sér verkfæri PMT í skólastarfi. 

4.1 Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla nr. 66/1995 segir í 1. kafla meðal annars, að öllum 

börnum og unglingum á aldrinum sex til sextán ára er skylt að sækja skóla. Hlutverk 

grunnskólans í samvinnu við heimilin er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins 

(Lög um grunnskóla, 1995). Þó svo að frumábyrgð á uppeldi og menntun hvíli á 

foreldrunum (Aðalnámskrá grunnskóla 1999). Í 2. kafla, 9. grein í lögum um 

grunnskóla er tekið fram að allir grunnskólar landsins eigi kost á sérfræðiþjónustu og 

að nemendur sem ekki geta notið kennslu með fullnægjandi hætti í almennum 

grunnskóla fái kennslu við hæfi (Lög um grunnskóla, 1995). Enda er tekið fram í 

aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 að grunnskólinn eigi að haga störfum sínum í 

sem fyllstu samræmi við þarfir og eðli nemenda og stuðlað þannig að alhliða þroska 

hvers og eins. Grunnskólum ber skylda til að taka við öllum börnum, fötluðum jafnt 

sem ófötluðum, hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til sálar og líkama, 

tilfinningalegt ásigkomulag sem og félagshæfni þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999).  
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4.2 Starfshlutverk þroskaþjálfa í grunnskóla 

Samkvæmt starfslýsingu fyrir þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkur segir 

meðal annars að þroskaþjálfinn sé samstarfsaðili kennara og annarra starfsmanna 

skólans eftir því sem við á. Þar er tekið fram að mikilvægt er að þroskaþjálfi og 

kennari/kennarar starfi náið saman og gæti þess að verkskipting þjóni sem best öllum 

nemendum og beri ábyrgð á og annist þroskaþjálfun og umönnun nemenda með 

fötlun. Einnig ber þroskaþjálfinn ábyrgð á samskiptum við fjölskyldur nemenda sinna 

og stendur vörð um réttindi þeirra og stuðlar að því að þeir njóti þeirrar þjónustu sem 

möguleg er á hverjum tíma. Þroskaþjálfinn miðlar sérþekkingu sinni og er í samstarfi 

við kennara, aðra þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa, starfsmenn skólans og foreldra og 

stuðlar að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðra einstaklinga og eflir og 

viðheldur fagþekkingu sinni með reglubundinni símenntun (Guðrún L. Númadóttir, 

Ingunn Gísladóttir og Salóme Þórisdóttir 2003). 

4.3 Framtíðarsýn grunnskólans 

Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík árið 2002 er reynt að horfa fram á 

veginn og mótuð sýn til næstu tíu ára um nokkra meginþætti skólastarfsins. Þar segir 

meðal annars um sérkennslu og sérúrræði: „Að málefni nemenda sem eiga við fötlun, 

námslegan eða hegðunarlegan vanda að etja séu leyst innan almennra skóla að svo 

miklu leyti sem kostur er, svo sem með stuðningi í hópi eða einstaklingsaðstoð sem er 

hluti af einstaklingsmiðuðu námi og sveigjanlegum kennsluháttum. Þannig falli 

markmið um sérkennslu og margvísleg sérúrræði inn í markmið um nám sem tekur 

mið af stöðu hvers einstaklings” (Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 

2002). Enda er svo kveðið á um í lögum um grunnskóla í 2. grein í 1 kafla að grunn-

skólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fylgstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðli, að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins 

(Lög um grunnskóla, 1995). Í áætluninni er gert ráð fyrir að innan hvers skóla starfi 

stuðningsteymi vegna nemenda með náms – og hegðunarvanda sem kennarar og aðrir 

starfsmenn geti leitað til (Stefna fræðsluráðs Reykjavíkur um sérkennslu 2002). 

Menntun þroskaþjálfa miðast við að þeir geti meðal annars starfað innan stuðnings-
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teyma í skólum. Þar geta þeir annast upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna 

sérþarfa nemenda, veitt foreldrum þeirra ráðgjöf og leiðbeiningar, skipulagt 

þjálfunaraðstæður, útbúið þjálfunar – og námsgögn og fylgt eftir þeim markmiðum 

sem sett eru í upphafi (Guðrún L. Númadóttir, Ingunn Gísladóttir og Salóme 

Þórisdóttir 2003). 

 Eins og sjá má hér að framan þá er það á tíu ára áætluninni að leysa hegðunar-

vanda nemenda innan skólans. Í rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum 

Reykjavíkur skólaárið 2005-2006 kemur fram að langalgengast var að óskað væri 

eftir aukinni faglegri ráðgjöf, í því sambandi voru meðal annars nefndir þroskaþjálfar, 

enda þykja starfskraftar þeirra nýtast afar vel með nemendum með atferlisraskanir 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns 2006:89). Hegðunarvandi barna tengist 

oft heimilisaðstæðum, streitu, sjúkdómum, áföllum í fjölskyldulífi, fátækt og/eða 

óreglu. Einnig geta ómarkvissar og/eða slæmar uppeldisaðferðir sumra foreldra aukið 

líkurnar á hegðunarvanda barnanna. Samt verður að líta til þess að hegðunarvandi 

getur í sumum tilvikum verið innan skólanna sjálfra (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns 2006:94).  

4.4 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er þýðing á enska hugtakinu early intervention. Fyrri hluti 

hugtaksins höfðar til þess að eitthvað gerist snemma á lífsleiðinni. Síðara orðið 

höfðar til aðgerða eða inngripa af einhverju tagi. Snemmtæk íhlutun vísar því til 

aðgerða sem eiga sér stað snemma í lífi barns. Íhlutunin leggur áherslu á að 

markvissar aðgerðir til að hægt sé að hafa sem mest áhrif á þroskaframvindu barna 

eins snemma á lífsleiðinni og unnt er (Tryggvi Sigurðsson 2003), sem og að aðstoða 

fjölskyldur þeirra við að takast á við þá erfiðleika sem alltaf fylgja uppeldi og 

umönnun barna í áhættuhópum (Helgi Hjartarson, Tryggvi Sigurðsson og Þuríður 

Pétursdóttir 2007:18). Ein af helstu breytingum á undanförnum tveimur áratugum í 

snemmtækri íhlutun er aukin áhersla á heildræna fjölskyldunálgun út frá kenningum 

Bronfenbrenners (Tryggvi Sigurðsson 2003). En hann heldur því fram að frá fyrstu 

tíð lærir barnið það sem fyrir því er haft í þess nánasta umhverfi (Turner og Helms 

1995:70). Foreldrar eru miklir áhrifavaldar hvað varðar félagslegt umhverfi barnsins 
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heima fyrir og hafa áhrif á félagslega stöðu þess innan samfélagsins (Forgatch og 

Knutson 2001:241). Sýnt hefur verið fram á það með mörgum rannsóknum að 

árangur af snemmtækri íhlutun er að miklu leyti háður þátttöku foreldra í íhlutun fyrir 

börn með þroskafrávik. Lögð er aukin áhersla á samvinnu fagfólks sem vinnur að 

snemmtækri íhlutun með foreldrum. Einn hluti af þessari þróun er svonefnd netvinna, 

þar sem foreldrar, fagfólk og fjölskyldur barna með fötlun vinna náið saman að 

íhlutun fyrir barnið og stuðningi við foreldra. Í snemmtækri íhlutun eru vönduð 

vinnubrögð við kennslu og þjálfun ungra barna með fötlun eða þroskafrávik af 

einhverju tagi. Vinnubrögðin þurfa að vera markviss og byggja á traustum 

fræðilegum grunni. Setja þarf upp markmið í samvinnu við foreldra og þeirra þáttur í 

íhlutun þarf að vera vel skilgreindur. Gæði íhlutunar ákvarðast ekki einungis af magni 

hennar heldur innihaldi (Tryggvi Sigurðsson 2003).  

4.5 Þroskaþjálfi í starfi með PMT 

Sveigjanleiki með börnum með hegðunarröskun skiptir miklu máli. Má nefna 

að þau börn sem eiga við einhverjar raskanir að stríða þurfa annan vinnuramma en 

önnur börn. Í því sambandi getur þurft að líta til settra markmiða, námsefnis, vinnu-

bragða aðstæðna og reglna. Allar þessar áherslur koma heim og saman við 

stefnumörkun borgarinnar um að þróa kennslu í átt til aukinnar einstaklingsmiðunar. 

Það er að segja að námið sé einstaklingsmiðað. Kennarar og þroskaþjálfar þurfa 

ráðgjöf um aðferðir sem hægt er að beita í skólastofunni og þróa þarf sveigjanleg 

vinnubrögð sem byggja á einstaklingsmiðun (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns 2006:94). Eins og áður hefur komið fram, segir að þroskaþjálfinn sé meðal 

annars samstarfsaðili kennara eftir því sem við á (Guðrún L. Númadóttir, Ingunn 

Gísladóttir og Salóme Þórisdóttir 2003). 

Í hverjum bekk geta verið nokkur börn með einhvers konar frávik, það geta verið 

hegðunarfrávik svo sem athyglisbrestur með eða án ofvirkni eða alvarlegar fatlanir 

eins og Cerepal Palsy, Downs-heilkenni svo eitthvað sé nefnt. Í kennslustund getur 

verið erfitt fyrir kennarann að aðstoða alla nemendurna í einu og getur myndast 

vítahringur í starfi hans ef eitt barn í bekknum er með erfiða hegðun og lætur illa í 
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tímum. Getur þá kennarinn einblítt of mikið á það barn og fá þá hin börnin ekki þá 

aðstoð sem þeim er ætlað (Kristjana Arnarsdóttir 2007). 

Við þessar aðstæður getur þroskaþjálfinn komið þarna inn og unnið í samstarfi 

við kennarann. Tökum dæmi um Bjarna sem er í 2. bekk. Bjarni er með hegðunar-

frávik og sýnir erfiða hegðun í bekknum, hann er ókurteis við aðra og byrjar ekki að 

vinna í tímum þegar þess er krafist. Í þessu dæmi getur kennarinn haft samband við 

þroskaþjálfann í skólanum og fengið hann til þess að setja upp kerfi fyrir Bjarna til 

þess að auðvelda honum að geta tekið þátt í því sem fram fer í bekknum. Þroskaþjálfi 

sem hefur lært um PMT aðferðina hefur lausnir til þess að aðstoða Bjarna. Í fyrsta 

kafla er talað um rannsókn sem gerð var á Oregon Social Learning Center 

rannsóknarstofnuninni í Bandaríkjunum og kom þar í ljós að því fyrr sem PMT 

aðferðinni er beitt séu minni líkur á því að barn leiðist út í óæskilega hegðun síðar á 

lífsleiðinni sem og komið í veg fyrir neikvæða hegðun þess á barnsaldri (Forgatch og 

Martinez 1999:927). Þess vegna er nauðsynlegt að byrja sem fyrst að vinna með 

Bjarna. 

Þroskaþjálfinn ákveður að útbúa umbunarkerfi fyrir Bjarna. Hann tekur drenginn 

með sér í sérstofu til þess að útskýra fyrir honum umbunarkerfið. Ef hann sýnir 

skilning og samstarfsvilja er hægt að halda áfram og búa til umbunarkerfið fyrir 

Bjarna. Þroskaþjálfinn og Bjarni gera lista yfir þau atriði sem eiga að vera í umbunar-

kerfinu. Á þessum lista verða fimm atriði og þau eru: taka bók upp úr tösku, opna 

bókina, finna blaðsíðuna, byrja að lesa og halda áfram. Ef Bjarni nær 70% árangri í 

umbunarkerfinu þá fær hann umbun. Bjarni fær að velja sér umbun en þroskaþjálfinn 

þarf líka að vera búinn að ákveða umbunarmöguleika. 

Þroskaþjálfinn hefur samstarf við foreldra Bjarna um umbunarkerfið. Hann 

ræðir við þá um þá umbun sem Bjarni getur fengið heima, eins og spila með mömmu, 

syngja í singstar með pabba eða „kósý” kvöld eða annað sem honum finnst 

eftirsóknarvert. Ef Bjarni nær ekki 70% árangri í ákveðinn tíma, getur verið að 

umbunarkerfið sé of þungt fyrir hann. Þá gæti verið lausn að þrepaskipta ennþá meira 

þeim atriðum sem eru fyrir í umbunartöflunni. Gæti það til dæmis verið að hann eigi 

erfitt með læra í tímum? Þá væri útbúið nýtt umbunarkerfi og þrepunum skipt betur 

niður þar. 
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Mynd 1: Sýnishorn af umbunarkerfi fyrir Bjarna. 

 

Þar sem Bjarni sýnir ókurteisi í garð annarra, ákveður þroskaþjálfinn að setja 

einnig upp táknkerfi. Í þriðja kafla er sagt frá táknkerfi. Táknkerfi er ekki ósvipað og 

umbunarkerfi en það er góð aðferð til að taka á einfaldari hegðun og atferli sem sýnir 

sig oft yfir daginn og einnig hegðun sem á sér ekki oft stað. Í stað umbunarkerfis fær 

barnið tákn sem getur verið, stimpill, teygja eða kort sem það safnar og eftir ákveðin 

mörg tákn fær barnið umbun. Ákveða þarf fyrirfram hver umbunin er fyrir ákveðin 

fjölda tákna (Margrét Sigmarsdóttir 2005:20). Í tilviki Bjarna væri hægt að nota 

táknkerfi því hann er að sýna ákveðna hegðun oft yfir daginn sem er að sýna ókurteisi 

í garð annarra. Í táknkerfinu fær Bjarni tákn fyrir ákveðna hegðun sem hægt er að fá 

eitthvað eftirsóknavert fyrir. Í byrjun mundi þroskaþjálfinn vera með Bjarna inni í 

tíma og þegar hann sýnir ókurteisi þá segir þroskaþjálfinn honum hvað hann sé að 

gera rangt og fær því ekki tákn fyrir. Þegar Bjarni sýnir jákvæða hegðun er 

þroskaþjálfinn snöggur að láta Bjarna fá tákn. Táknin geta verið blöð, bönd eða 

stimpill í bók. Þegar Bjarni er svo búin að fá ákveðinn fjölda tákna, fær hann umbun. 

Til dæmis eftir 5 tákn þá fær hann að fara í tölvuna í 15 mínútur. Eftir 10 tákn fær 

hann að leika með „sparidótið” hjá þroskaþjálfanum og því fleiri tákn hann safnar því 
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stærri verða verðlaunin. Þroskaþjálfinn leiðbeinir síðan kennaranum hvenær Bjarni 

fær tákn og hvenær ekki. Í þessu tilefli væri tilvalið að efla samstarf á milli heimilis 

og skóla og að ráðleggja foreldrum Bjarna að nýta táknkerfið heima, þannig er hægt 

að samræma umbunina á milli heimilis og skóla. 

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að nota skýr fyrirmæli og hvatningu. 

Skýr fyrirmæli eru mikilvæg fyrir Bjarna, eins og þegar sagt er við hann „jæja Bjarni 

viltu ekki taka upp bókina?” þá gæti Bjarni sagt „nei” og farið að þræta. Rétt væri að 

segja Bjarna beint hvað hann ætti að gera eins og „Bjarni minn taktu upp bókina og 

settu hana á borðið.” Ef Bjarni fer eftir fyrirmælunum á að nota hvatningu sem leiðir 

til aukins sjálfsmat hans. 

Eins og áður hefur komi fram miðast menntun þroskaþjálfa við að þeir geti 

meðal annars starfað innan stuðningsteyma í skólum. Þar geta þeir annast 

upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna sérþarfa nemanda, veitt foreldrum nemenda 

sinna ráðgjöf og leiðbeiningar, skipulagt þjálfunaraðstæður, útbúið þjálfunar – og 

námsgögn og fylgt eftir þeim markmiðum sem sett eru í upphafi (Guðrún L. 

Númadóttir, Ingunn Gísladóttir og Salóme Þórisdóttir 2003). Þroskaþjálfi sem hefur 

kynnt sér PMT fræðin getur til dæmis annast upplýsingagjöf til foreldra Bjarna.  

Þroskaþjálfi og foreldrar Bjarna geta unnið í samvinnu með PMT aðferðina og 

sett upp markmið saman. Ef taka á upp einveru með Bjarna, þá er nauðsynlegt fyrir 

foreldra að vita hvernig einvera virkar. Ef bæði foreldrar Bjarna og þroskaþjálfi vilja 

bæta sömu hegðun þá er hægt að samnýta þessa aðferð á Bjarna bæði heima og í 

skóla. Dæmi um samvinnu milli heimilis og skóla er að foreldrar Bjarna og þroska-

þjálfi ákveða að nota einveru á Bjarna þegar hann sýnir ókurteisi í garð annarra. 

Þroskaþjálfi veitir foreldrum ráðgjöf og leiðbeiningar til þess að fara rétt að. 

Þroskaþjálfi leiðbeinir foreldrum hans í gegnum ferlið og leyfir þeim að prófa sig á 

hvort öðru til þess að æfa aðferðina. Aðferðin er eftirfarandi: ef Bjarni sýnir ókurteisi, 

fær hann eina aðvörun áður en sagt er „vertu kurteis eða farðu í einveru.” Ef Bjarni 

hlýðir strax fer hann í einveru í fimm mínútur. Ef Bjarni hlýðir ekki þá á að bæta 

einni mínútu við en aðeins að 10 mínútum. Ef Bjarni neitar að fara í einveru þá á að 

segja „Einvera í 10 mínútur eða þú færð ekki að fara í frímínútur.” Ef Bjarni velur að 

fara í einveru, verður hann þar í 10 mínútur og eftir einveruna er ekki rætt meira um 
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þetta mál. Ef hann neitar að fara í einveru þá missir hann forréttindi og fær ekki að 

gera það sem hann sækir í, eins og til dæmis, í skólanum gæti það verið að fara ekki í 

frímínútur, en heima fyrir gæti það verið að fá ekki að fara í tölvuna eftir kvöldmat. 

Foreldrar og þroskaþjálfi verða að vera búnir að velja einverustaðinn fyrir Bjarna. Í 

skólanum gæti einverustaðurinn verið horn á skólastofunni þar sem lítið áreiti er en 

samt staður þar sem kennarinn eða þroskaþjálfinn getur fylgst með Bjarna. Heima 

fyrir gæti einverustaðurinn verið á baðherberginu. Samkvæmt Patterson (1976) gæti 

það tekið 30-40 skipti í einveru áður en barnið hættir óæskilegri hegðun (Patterson 

1976:62). Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að það er lykilatriði að allir þeir sem 

koma að Bjarna sýni þolinmæði og séu samstíga í að öllum reglum sé fylgt eftir. 

4.6 Niðurstöður 

Þroskaþjálfi sem hefur kynnt sér aðferð PMT er vel í stakk búinn til þess að 

takast á við hegðunarerfiðleika barna í grunnskólum og á auðveldara með að finna 

leiðir sem stuðla að því að nemandinn eigi betur með að takast á við hegðunar-

erfiðleika sína. Einnig hefur sá þroskaþjálfi öðlast færni í samskiptum milli heimila 

og skóla sem og getur miðlað þekkingu sinni til kennara og þeirra sem koma að 

barninu. Samræmist þetta lögum um grunnskóla (1995), þar sem segir að öll börn eigi 

rétt á að stunda þar nám hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð. Einnig segir í sömu 

lögum að öll börn eigi rétt á því að stunda nám í sínum heimaskóla. Í framtíðarsýn 

grunnskólans er gert ráð fyrir að hegðunarvandi barna sé meðal annars leystur innan 

skólanna. Rannsókn hefur leitt í ljós að langalgengast er að óskað sé eftir aukinni 

faglegri ráðgjöf inn í skólanna og þar eru meðal annars þroskaþjálfar nefndir, þar sem 

þeir þykja nýtast vel með nemendum með atferlisraskanir. Þroskaþjálfarnir eru 

sérmenntaðir í að þrepaskipta í smærri einingar þeim verkefnum sem sett eru fyrir 

nemendur. Það er góð leið sem stuðlar að því að nemendur með atferlisraskanir eigi 

betur með að leysa þau verkefni sem fyrir þau eru sett. Mikilvægt er að viðhafa 

snemmtæka íhlutun við PMT vinnubrögð þar sem þau þurfa að vera markviss og 

byggja á traustum fræðilegum grunni. Markmiðin sem sett eru upp með foreldrum og 

þeirra þáttur í starfinu þarf að vera vel skilgreindur. Því er nauðsynlegt að það sé góð 

samvinna á milli fagfólks sem vinnur að snemmtækri íhlutun við foreldra. Með því að 
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hefja PMT þjálfun nógu snemma er lagður grunnur að sem bestri þroskaframvindu 

barns snemma á lífsleiðinni og getur það leitt til þess að þeir erfiðleikar sem oft fylgja 

uppeldi og umönnun barna í áhættuhópum minnkar verulega. Dæmið hér að framan 

lýsir vel þeim aðstæðum sem þroskaþjálfi þarf að takast á við í vinnu sinni í 

grunnskólum.  
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5 Lokaorð 

Þó að PMT aðferðin sé gerð fyrir foreldra þá er hægt að heimfæra aðferðina á 

störf þroskaþjálfa í skólum með því að auka félagshæfni barns með hegðunar-

erfiðleika. Verkfærin sem notuð eru í PMT aðferðinni koma þroska-þjálfanum að 

góðum notum til að stuðla að bættri hegðun nemandans. Það sést glöggt í dæminu hér 

að framanverðu þar sem þroskaþjálfinn notar verkfærið hvatning og býr til 

umbunarkerfi fyrir Bjarna. Með umbunarkerfinu er þroskaþjálfinn að stuðla að bættri 

hegðun til lengri tíma litið. Þó að Bjarni átti sig ekki í byrjun á hver ávinningur hans 

er af umbunarkerfinu mun hann smám saman læra að góð hegðun leiðir af sér betri 

líðan. Þroskaþjálfinn er í lykilhlutverki innan skólans til þess að efla jákvæð viðhorf 

til fatlaðra og þeirra einstaklinga sem eiga við hegðunarerfiðleika að etja. Um leið og 

hann er í samstarfi við foreldra, kennara og annað starfsfólk innan skólans miðlar 

þroskaþjálfinn sérþekkingu sinni sem í þessu dæmi er PMT aðferðin. Innan 

grunnskólans er þroskaþjálfinn yfirleitt í nánu samstarfi við foreldra þar sem hann 

leiðbeinir foreldrunum að nota þau verkfæri sem eru innan PMT aðferðarinnar. Þar 

vinna þroskaþjálfinn og foreldrar saman að settu markmiði til að ná fram sem bestum 

árangri hjá barninu. 

Í framtíðarsýn grunnskóla kemur fram að aukning er á fjölda barna með 

hegðunarvanda. Draga má þær ályktanir að nauðsynlegt er fyrir grunnskólana að fá 

inn fólk með fagmenntun í fræðum eins og PMT og koma þroskaþjálfar þar sterklega 

til greina. Þroskaþjálfi sem hefur kynnt sér aðferð PMT er vel í stakk búinn til þess að 

takast á við hegðunarerfiðleika í grunnskólum. 

PMT aðferðin á sér langa sögu og byggir á áratuga rannsóknum eða allt frá árinu 

1960. Ég tel að hún sé góð leið fyrir þroskaþjálfa í grunnskólum til að auka 

félagsþroska barna með hegðunarerfiðleika. Talað er um að nauðsynlegt sé að byrja 

að nota PMT aðferðina sem fyrst til þess að nemandinn þrói ekki með sér 

andfélagslega hegðun sem getur leitt til þess að á fullorðinsárum eigi hann erfitt með 

félagsleg tengsl og samskipti. Snemmtæk íhlutun er því mikilvæg í PMT aðferðinni 

og er þar lögð áhersla á samvinnu fagfólks sem vinnur að henni með foreldrum. Hluti 
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af þessari þróun er meðal annars svonefnd netvinna þar sem foreldrar, fagfólk, þar á 

meðal þroskaþjálfar og fjölskyldur barna með fötlun og eða hegðunarerfiðleika vinna 

náið saman að íhlutun fyrir barnið og stuðning við foreldra.  

Lengi býr að fyrstu gerð, þess vegna er nauðsynlegt að þroskaþjálfar og aðrir þeir 

sem koma að börnum með hegðunarfrávik bregðist nógu snemma við til þess að 

spyrna við óæskilegri hegðun hjá barninu. Starfsvettvangur þroskaþjálfa í skólum er 

kjörin vettvangur til þess að stuðla að bættri líðan barnanna með því að tileinka sér 

PMT – Oregon aðferðina. 
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